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INTRODUCERE
în cercetarea biotehnologică există un interes crescut privind elaborarea tehnologiilor de
obţinere a unor preparate de tip "supliment" ce conţin biomasă de drojdie îmbogăţită cu
elemente minerale: seleniu, zinc, crom, magneziu, fosfor etc, preparate utilizate în tratamentul
profilactic la om şi animale (J.Goulet, 2002).
Termenul de drojdie îmbogăţită în minerale („Mineral Enriched Yeast"- MEY) se referă
la diferite produse bazate pe drojdia Saccharomyces cerevisiae (H.S. Basaga, 1990).
în prezent există o serie de tehnologii de obţinere, a unor preparate pe bază de biomasă
seleniată, realizate prin biotranformare cu ajutorul unor tulpini de drojdii (A. Ioniţă, 2004).
La nivel mondial există o serie de zone în care mineralele de tipul seleniu, zinc, crom,
magneziu, fosfor care se găsesc în cantităţi dezechilibrate. Acestea au determinat
intensificarea studiilor legate de ajustarea şi crearea unui optim de concentraţie la nivelul
alimentaţiei.
Deficienţa de seleniu (de exemplu în China aportul mediu de seleniu este de 10-15
ppm/zi) se asociază cu maladia Keshan, o formă endemică virală de cardiomiopatie care
afectează copiii şi femeile tinere, în timp ce excesul a provocat apariţia intoxicaţiilor de tipul
"Alkali disease". De asemenea, tratamentul cu seleniu organic este indicat în stări de deficit
fiziologic (eforturi fizice mari la sportivi, covalescenţi, astenici), intoxicaţii cronice (tabagism,
alcoolism), otrăviri cu metale grele, pesticide şi diverşi poluanţi), emfizem pulmonar, depresii
imunologice. De aici şi paradoxul: cromul şi seleniul sunt minerale esenţiale dar, în acelaşi
timp, în cantităţi inadecvate pot deveni toxice (Mertz, 1969 şi Lehman, 1932).
Pentru prevenirea problemelor de sănătate au fost luate măsuri, care se referă la
ajustarea balanţei alimentare, la reglarea unei diete care să nu provoace perturbări grave şi
maladii, deci care să creeze un echilibru mineral.
Mineralele de tipul seleniului şi cromului există şi în plante, dar cantităţile respective
sunt inegale şi insuficiente pentru a realiza un echilibru normal la nivelul organismului uman
sau animal. Din acest motiv cercetările din ultima vreme s-au axat pe realizarea unor produse
pe bază de drojdie (drojdie cromiată şi drojdie seleniată), utilizabile fie ca aditivi furajeri fie
ca suplimente nutritive pentru om.

Este evident faptul că pentru administrarea elementelor minerale menţionate, este
necesară o formă de administrare adecvată, astfel încât să se realizeze un optim de
concentraţie.
Cercetările efectuate până în prezent au arătat că mineralele anorganice nu reprezintă
modalitatea cea mai potrivită de administrare, pe de o parte datorită efectului lor poluant şi, pe
de altă parte, eficienţei lor scăzute comparativ cu formele organice, ale acestor elemente
(seleniu şi cromul organic).
Diferenţele

majore dintre formele organice şi cele anorganice în ceea ce priveşte

activitatea metabolică precum şi modul de interacţiune cu alte elemente şi enzime determină o
serie de cercetări în vederea prevenirii bolilor asociate precum cancerul.
Conţinutul de crom din alimente, ca şi necesarul de crom al organismului sunt dificil de
măsurat, de aceea în literatura de specialitate se utilizează valori estimate ale aportului dietetic
adecvat
în cazul cromului, toate formele organice şi anorganice ale acestui element utilizate în
3+

alimentaţie sunt Cr . Rolul principal al cromului este de a potenţa interacţiunea dintre
insulina, (hormon secretat de celulele specializate din pancreas, ca răspuns la nivelul crescut
al glucozei din sânge) şi receptorii celulari într-un complex numit GTF (Glucose Tolerance
FACTOR). Aceasta este format din crom trivalent complexat cu acid nicotinic şi aminoacizi
(glicină, acid glutamic şi cisteină). Cromul este considerat a fi cofactor pentru toate activităţile
insulinice, în primul rând pentru reglarea metabolismului glucidic, protidic şi lipidic (Varga,
2004).
Dintre formele organice de crom şi de seleniu, drojdia cromiată şi drojdia seleniată
realizează performanţe mai mari atunci când sunt utilizate în hrana animalelor, deoarece
aceste forme sunt produse într-un mod apropiat celui natural.
Drojdia de bere conţine crom în mod natural (2 ppm organic). Acest conţinut de crom
celular poate fi îmbunătăţit prin introducerea unei surse de crom anorganic (CrCb x 6 H2O) în
mediul de cultură.
în timpul creşterii şi multiplicării celulelor, cromul sau seleniul sunt

introduse în

celulele de drojdie.
S-a demonstrat că seleniul din drojdie este forma cea mai bine asimilată de către
organism, deoarece acesta este produs în culturi submerse unde sărurile anorganice de seleniu
(selenitul sau seleniatul de sodiu) sunt transformate într-o formă organică prin incorporare în
celula de drojdie (Margaret, 2004). De asemenea peste jumătate din cromul din drojdia de
bere se află în formă organică.

Există firme de profil din străinătate cum ar fi Lallemand, Lavilei Pharma-Nord,
Alltech, Diamond sau Nutritek care produc şi comercializează preparate pe bază de biomasă
de drojdie.
în România se comercializează preparate din import cum ar fi: Sel-plex produs de
Alltech, Bio-Chrom-FTG, şi Bio-Siluet produse de Pharma-Nord-Danemarca precum şi
medicamente ce conţin crom organic care sunt doar condiţionate în ţară (compuşii organici ce
conţin crom sunt procuraţi din import Crom - Diet).
Dată fiind utilitatea compuşilor organici de crom şi seleniu este important de selectat şi
caracterizat tulpini de drojdii de vin capabile să crească pe medii de cultură ce conţin săruri
minerale anorganice de crom şi seleniu (CrCb * 6H2O şi Na2SeC>3).
Drojdiile de vin reprezintă sedimentul rezultat prin depunerea biomasei de drojdie ce a
participat la fermentaţia mustului şi obţinerea vinului.
Pentru a putea ajunge la o dietă optimă a fost necesară elaborarea unor metode de
obţinere a unor suplimente nutritive pe bază de drojdie cromiată şi drojdie seleniată, cu
ajutorul biotehnologiilor moderne. Aceste metode vor elimina metodele "tradiţionale" de
sinteză chimică (de exemplu: crom picolinat), care prin numeroase studii s-au dovedit a avea
efect cancerigen.
Experimentările realizate pe parcursul tezei de doctorat au avut un prim scop izolarea şi
selecţia unor tulpini de drojdii de vin, care au proprietatea de a creşte şi de a se dezvolta
submers în condiţii optime de cultivare, în vederea obţinerii de biomasă îmbogăţită în crom şi
seleniu.
Abordarea unui model nou de selecţie (adaptarea tulpinilor de drojdie în trepte la
concentraţii crescute de clorură cromică sau selenit de sodiu), optimizarea mediului de
cultură, optimizarea parametrilor de cultivare, prelucrarea mediului fermentat, realizarea de
şarje reproductibile simultan cu testările analitice şi în final testările farmacologice, au
contribuit la obţinerea de suplimente nutritive.

